
Régi Tisza menti néprajzi gyűjtőkről

J^evesen tudják, hogy Berze Nagy Jánosnak, a világhírű pécsi mesekutató-
nak fiatal korában igen meghitt kapcsolatai voltak Szolnok megyével. Heves

megye egyik, Szolnok megyéhez igen közeleső kis talujában, Besenyőtelekén szüle-
tett 1879-ben.1 Születésekor apja, Nagy János 46 éves, férfikora legteljében levő,
mozgékony természetű kispaiaszt volt, anyja pedig 38 éves, még ekkor is szép
parasztasszony, kit a sok szülés és a sok munka sem gyötört el. Berze Nagy János
legidősebb bátyja legkisebb öccse születése idején 21 éves komoly fiatalember volt,
ki ekkor kapta meg tanítói oklevelét. Amikor pedig Nagy Lőrinc öccse, a kis János
elérte hatodik életévét, a fiatal tanító 27 esztendős kántortanító volt — közben
négy éve nős — a Tisza mentén levő Sv.lyön. Koránál fogva nyugodtan apja lehetne
21 évvel fiatalabb öccsének — s valóban, öccse már kisgyerek korában teljesen
személyi varázsa alá került.

A következőkben ennek a hatásnak a történetét, társadalmi körülményeit, je-
lentőségét, a néprajzi gyűjtések törtenetének Szolnok megyében játszódó hőskori
szakaszának egy mozzanatát próbáljuk megvilágítani Nagy Ilona nyűg. igazgató-
tanítónak, Nagy Lőrinc leányának emlékezései és ifjú dr. Berze Nagy János pécsi
lakos, a nagy mesekutató fia által őrzött dokumentumok alapján.2

A magyar néphagyományok legtekintélyesebb forrás-kiadványa, a Magyar
Népköltési Gyűjtemény, melynek sokat idézett kötetét, az 1907-ben meg-

jelent IX. kötetet a Tisza mentén antíalgó Berze Nagy Jánosnak, a fiatal poéta
tudományos törekvéseinek köszönhetjük. Berze Nagy János első nagyértékű, pub-
likált néphagyomény-gyüjteménye a „Népmesék Heves -és Jász-Nagykun-Szolnok
megyéből" címet viseli. Ha azonban alaposabban megnézzük a kötetet, látjuk,
hogy Berze Nagy 16 mesemondó 53 meséjét jegyezte fel Besenyőteleken, 6 mese-
mondó 12 meséjét Egerben, 2 mesemondó 8 meséjét Tiszafüreden, 2 mesemondó
5 meséjét Pusztahanyiban (ma is puszta Erdőtelek határában), 2 mesemondó 4 me-
séjét Mezőtárkányban és 1 gyöngyösi mesét emlékezetből. A gyűjtés 1903 augusz-
tusa és 1905 februárja között történt.

A testes kötetet képező mesékből feljegyzési helyük alapján tehát csupán a
tiszafürediek Szolnok megyeiek, mert a többi mind Heves megyei községből való.
Miért minősítette mégis Heves „és" Szolnok megyeieknek a kötet meséit a kiváló
néprajzi gyűjtő? — ez előttünk a kérdés a kötet átlapozása után. Inkább a cím,
mint a tartalom mutatja azt a nagyobb terület hagyomány-anyagát felölelő ten-
denciát, amely Berze Nagyot kötete összeállításánál foglalkoztatta, mint a gyűj-
tések tényleges színhelye. Berze Nagy nemcsak egy síksági palóc falu meseanyagát
akarta bemutatni, hanem azokat a meséket, amelyek az 6 korában — a feljegyzés
időpontjában — jellemzőek voltak nemcsak egy-két síkvidéki palóc falu hagyo-
mány-anyagára, hanem a nagyobb táj kultúrájára, a mesemondók környezetére is.
„Egy körülbelül egységes néplélektani területről1 akartam kimerítő anyagot össze-
hordani" — írja első nagy néprajzi műve bevezető soraiban. Ezt a törekvését oly
módon próbálta sikeresen megvalósítani, hogy a gyermekkorától jól ismert közvet-
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len környezetéből szedte össze a nagyobb tájra jellemzőnek megismert meseahyá-
got. Berze Nagy előtt már fiatalkorában nagyobb tájegységgé tágult szülőfaluja
környezete.

Mi volt, meddig tartott ez a nagyobb „táj"? Berze Nagy szemléletében a
Palócság az a nagy terület, amelyen a magyarság egyik legnagyobb etnikai cso-
portja helyezkedik el. A hegyi palócok és a síkföldi palócok között szerinte olyan
különbségek vannak, hogy a síkfóldi palócok közelübb állónak tartják magukat
a Tisza menti magyarsághoz, mint a tulajdonképpeni (hegyi) palócokhoz. Csak saj-
nálhatjuk, hogy Berze Nagy nem fejtette ki alaposabban ebbéli véleményét, azon-
ban mesegyűjteményével gyakorlatilag mutatta be, hogyan általánosítható nagyobb
területre az egyes mesemondóktól lejegyzett konkrét változat, hogyan válik az
?eyén szubjektív kultúrája közvetlen környezeténél nagyobb közösség objektív
kultúrájának képviselőjévé a tudományos vizsgálatok során. Csak sajnálhatjuk,
hogy Szolnok megyében nem történtek azóta sem olyan nagyszabású néphagyomány-
gyűjtések, amelyek alapján Berze Nagy mintaszerűen lejegyzett anyagával konkrét
összehasonlításokat végezhetnénk/1

"Derze Nagy János tájszemléletét személy szerint bátyja, a már említett Nagy
Lőrinc kántortanító formálta ki. Nagy Lőrinc kisöccsében akarta megvaló-

sítani mindazt, amit ő mint ambiciózus falusi tanító nem tudott megvalósítani a
tudomány terén, és átplántálta öccse leikébe mindazt a lelkesedést, amit ő és kör-
nyezete érzett a néphagyományok iránt, s amit leányainak is átadott. Mint körűi
kántor váltóra pénzt vett fel öccse egyetemi taníttatására, amikor már szülei nem
tudtak, vagy nem akartak áldozni többet legkisebb fiúkra. Mindhaláláig örült János
előmenetelének, sikereinek. Ügy emlegette mindig János tudós tevékenységét, mint
legkedvesebb törekvéseinek, legtitkosabb vágyainak beteljesülését.

Nagy Lőrinc 1858. augusztus 8-án született Besenyőteleken, és 1918. december
?,l-én Pásztorházán (ma Stinatz, Burgenland) 60 éves korában, aránylag fiatalon,
derűs, kiegyensúlyozott élet után halt meg. Taníttatását annak köszöhette, hogy
eszessége már az első iskolai évben feltűnt a besenyőteleki plébánosnak, ki papnak
szánta őt. Állandóan rajta volt a szeme, és pár év múlva besegítette Egerbe, a
gimnáziumba. Ott is kitűnő diák lett, és érettségi után 1879. május 23-án szerzett
népiskolai tanítói oklevelet jeles eredménnyel. Utána két évig Kőteleken (Szol-
nok m.) volt helyettes tanító. Innen ment 1881-ben Tiszasülyre, a szomszéd faluba
kántortanítónak. Tiszasüly kedves kis falu volt, osztatlan iskolával, nádfödeles tanítói
lakással.

Nagyon megszerették őt a kemény tiszai magyarok, és ő is megszerette a Tisza
menti életet. 1882. augusztus 29-én megnősült. Feleségül vette Zbiskó Katalint (szü-
letett 1861. november 1-én Hevesvezekényben, meghalt 1931. június 4-én Dunaföld-
várott). Zbiskó Katalin vezekényi lány volt ugyan, de Besenyőteleken nevelkedett.
Szülei 1849-ben Orosz-Lengyelországba menekültek, mert 1848-ban valami fő-fő
forradalmár volt az apja. Nem is Zbiskó volt az igazi neve: Zbiskov nevű faluban
éltek és ennek a falunak a nevét vették fel az igazi helyett, hogy haza tudjanak
jönni. Korán elhaltak, és kislányuk egy szigorúan vallásos asszony, Vas Pálné
Hamar Franciska keze közé került. Nagyon gazdag volt, és Katit örökbe fogadta,
de a nagy vagyonban annyira megdolgoztatta, hogy a lány bosszúból legszegényebb
kérőjéhez ment feleségül, pedig 23 kérője volt. Lőrinc azonban nagyon szeretetre-
méltó ember volt. Mindenki nagyon szerette — még anyósa is —, felesége pedig
íajongással tekintett reá.

Amikor Nagy Lőrinc Sülyre került, nem volt már „kosztos segéd", ahogyan ak-
kor a nőtlen segédtanítókat nevezték, akik házról házra járandóságként „kosztol-
tak" tanítványaik szüleinél, mert csak így kaphattak étkezést. Szép és fiatal feleség
főzte a finom falatokat, és el tudták látni a kis Jánoskát is. Lőrinc elsősorban
azért vette magához kisöccsét, hogy segítsen szülein. Akárhogyan is javult anyagi
helyzetük, nyomasztó volt számukra a sok gyerekkel járó gond. Másrészt Jánoska
születésétől fogva erősen rövidlátó vol'í, és nehezen ment neki a tanulás. A tábláig

152



se látott, és ezért sokszor kicsúfolták őt a besenyőteleki gyerekek. „Vaksibilla" voit
a csúfneve — ami nagyon bántotta. (Pedig általában ma is így emlegetik a falu-
ban a rövidlátókat."1) Akkoriban még nem volt általános dolog a szemüveg viselése
— különösen nem szegény parasztgyerekeknek. Apja egy fél dióhéjon lyukart fúrt,
és madzaggal kötötte a kisgyerek félszemére, hogy fokozza látását, de nem sokra
mentek vele. Tíz éves lehetett a kis János, amikor valami úton-módon cvikkert
kapott. A pápaszemet nem is szerette meg soha: haláláig cvikkert viselt.: • -

A kis János makacs, csipkelődő, erőszakos gyerek volt a többi között: - egyedül
Lőrinc bátyjára hallgatott — emlékezik reá Besenyőteleken Vermes Miklós, kivel
közel egykorú volt. Apja azonban — mint minden apa abban az időben — olyan
tekintély volt a családban, hogy a nézése elég volt arra, hogy bármelyik gyereke
megjuhászodjék. Jánoska nagyon szerette hallgatni édesapja emlékezéseit, meséit,
mondókáit, ugratásait. Apja ötven mesét is elmondott egyvégtében. ha belejött a
beszédbe, különben szelíd, kevés beszédű, csendes ember volt. Rengeteget dolgo-
zott, hogy valahogyan megéljen a nagy család, és ne éhezzenek gyerekei. Berze^
Nagy János természetét, mesemondó hajlamát édesapjától örökölte.

Lőrinc Jánoskát saját gyerekeként szerette, nevelte, tanította. Esténként együtt
énekeltek — „dalikóztak", ahogyan akkor mondták. Lőrinc nagyon szeretett ha-
lászni-vadászni: mindig a Tisza öntéseit, mocsarait járta, bújta. Jánoska szeretett
veletartani: ekkor szerette meg a horgászást, amit haláláig szenvedélyesen gyako-
rolt. Ha egyedül kóborolt, sokat üldögélt a Tisza partján. Elnézegette, hogyan úsz-
nak egymás után a hosszú-hosszú tutajok. Előfordult, hogy megálltak, kikötöttek,
letanyáztak a parton a rutén (ruszin) — akkoriban így mondták — tutajosok.
Jánoska bámulta az idegen formájú embereket, itta meséiket, próbálgatta nótáikat.
Lőrinc is velük dalolt, sokszor le is írta, le is kottázta dalaikat. Másnap, már ott-:
hon próbálgatta öccs és bátya a rutén dalt. Zongora, cimbalom volt a házban^
csak úgy zengett a nótáktól a környék. . .

IVTagy Lőrinc 1896-tól 1908-ig volt Nagykörűben kántortanító, míg nyugdíjba,,
nem került. Annyira megszerette ezt a csendes kis falut, hogy egészen1

1912-ig itt lakott. Nagyon barátkozó ember volt: mindenkivel tegeződött. Minden
második lakodalomban násznagy volt, lendületes esküvői köszöntőket tudott mon-
dani, gyönyörű vőfély-verseket írt, mindenfelé vitték szét a verseit. Sok búcsúz-
tatót írt, és ezek kézről kézre jártak. Kétszáz búcsúztatóból álló gyűjteménye volt,
köztük nagyon sok költői szárnyalású költemény. Nem mindet írta ő maga. Más
kántoroktól is gyűjtött, mint ahogyan más kántorok is leírták az ő gyűjteményéből"
azokat a darabokat, amelyek különösen tetszettek, vagy szükségesek voltak bizo-
nyos esetekben. Falun ez volt akkor az egyszerű igényeknek megfelelő irodalmi élet.

Nagykörűnél is szabályozták a Tiszát. Ásott-Tiszának mondták új medrét és
Holt-Tiszának a régit. Nagy Lőrinc idejében a holt meder kezdett erősen elzáto-
nyosodni. Egyszer — amikor nagy zivatar volt, hogy csak úgy rengett a föld —
a Holt-Tiszánál leszakadt a magas part. Rohantak Nagy Lőrinchez, hogy jöjjön
gyorsan, mert szörnyű nagy állat csontjai vannak a partban! Nagy Lőrinc és
Jánoska kimentek, és izgalomba jöttek a látványra: — „Ezek mammutcsontok, na-
gyon jól lehet látni a meredek faiban az állat alakját, felépítését..." Nagy Lőrinc
lóhátas legényt küldött Szolnokra, hogy jöjjenek azonnal menteni az értékes leletét,
ott azonban csak legyintettek: — ..Borjúcsontok azok, nem kell olyan nagy hűhót,
csinálni belőle-.."

Nagy Lőrinc és Jánoska azonban lázasan dolgoztak. A hatalmas üregre pony-
vát terítettek, és a ponyván krétával kirajzolták a kemény agyagban megmaradt
test teljes formáját. Nagy Lőrinc a ponyvára rögzített rajzot is beküldte Szolnokra.
(Ennek alapján valahogyan egy német tudományos folyóiratban cikk jelent meg
a körűi mammutleletrol.) A nagy esőben a fal továbbomlott, és a földben semmivé
lett az a helyzet, ami előtte levő napon még világosan észlelhető volt. Az iskola
helytörténeti gyűjteményében hosszú ideig sok minden megvolt, amit össze tudtak
gyűjteni, és ami a leletekből megmaradt.



Jánoska, ha hazament a.Tiszáról Besenyőtelekre a palócok közé, a tiszai halá-
szokról, a harcsákról és a kócsagókról mesélt csillogó szemekkel. Elmondta a Lenge
Kata viselt dolgait és Zöld Marci fegyverneki betyárkodásait. Ha Sülyre ment
vagy Körűbe, a besenyői Laskó patak, Csörsz árka és Tepély puszta csodáit mondja
el. Így vésődtek évek során az elemi iskolás kis parasztfiú agyába két különböző
vidék határterületének hagyományai, emlékei, a síksági palóc és a Tisza menti kun
terület egymásba ötvöződő jellegzetességei, igy nőtt íe! a mátraaljí és a Tisza menti
magyarság között. Amikor középiskolás lett, nemcsak benneélt a hagyomány, ha-
nem Lőrinc bátyja példájára jegyzeteket is készített. Irónnal és füzettel a kezében
sietett a Tiszához, hogy leírja Veréb Jóska bácsi halász-háriádáit. Sokszor elpirult,
mert nem tudta, mivel helyettesítse a tréfás öreg szókimondó szavait. Lőrinc bátyja
néha kisegítette, máskor maga is ugratta a piruló sihedert.

Nagy Lőrinc vendégszerető házát 1890—1900 között népdalgyűjtők is gyakran
felkeresték.0 Lassan ment a gyűjtés, sokszor hetekig voltak a vendégei. A tiszai
halásznép roppant büszke, zárkózott volt: az istennek sem akartak énekelni a fonog-
ráfba. Lőrincnek halászkunyhója volt a Sárszögben — ott volt a kántorföld —,
oda jártak ki halászni. Este nagy tűznél főzték bográcsban a halászlét. Lőrinc el-
tűnt a nádasban, rostával fogta a halat, Jánoska segített neki. A lányok meg a
kunyhóban kajlálkodtak, hancúroztak ezalatt. Estefelé aztán megjött Bordi bácsi,
Petrovai bácsi és még sokan a halászok közül. Német bácsi, a kerülő (csősz) tisz-
tította, főzte a sok halat. Mikor készen volt a halászlé, egy kanállal mindig a tűzbe
dobott belőle, mielőtt elkezdtek enni. Előkerültek gyakran a kulacsok és a csobo-
lyók is.

A kialvó tűz parazsába bámulva, sokszor éjfélig is fújták a szebbnél szebb régi
nótákat egy-két pohár bor mellett. A nótagyüjtők nagyon szerették ezeket a han-
gulatos, csendes estéket a Tisza partján. Jánoska is nagyon szerette, és nagy érdek-
lődéssel figyelte a gyűjtők munkáját. Mindjobban érlelődött benne a gondolat,
hogy ennek a nemes munkának szenteli egész életét. Egyelőre homályosan gomoly-
gott benne a vágy, hogy kitűnjék ebben a munkában, de nem tudott összebarát-
kozni a népdalgyűjtőkkel, mert kamaszos, türelmetlen, szeszélyes modora volt, és
inkább akadékoskodásnak, mint tanulásnak és segítőkészségnek minősítették „nép-
rajzi" megnyilvánulásait.

Lőrinc már régebben, fiatal korában elkezdte az általa ismert dalok leírását,
lekottázását, és szívesen bocsátotta gondosan teleírt gyűjtőfüzetét a gyűjtők rendel-
kezésére. Az egri egyházmegyében Ipolyi Arnold néprajzi tevékenységének hatása
sok plébániára, egyházi iskolába eljutott, és így a falusi értelmiség törődött ezekkel
a dolgokkal is. Csak sajnálhatjuk, hogy Nagy Lőrinc szorgalmasan teleírt gyűjtő-
füzetei a második világháború idején a dunaföldvári harcok közepette teljesen meg-
semmisültek, s így utólag sem tudjuk felmérni gyűjtőmunkásságának terjedelmét
és méreteit.

öccse azonban a vidám kántori lakban egész életére magába szívta a Tisza
menti néphagyományok mentésének és tanulmányozásának szükségességét. Bátyja
biztatta, hogy iratkozzék be az egyetemre. Ott majd megtanulja, hogyan kell tudo-
mányosan tanulmányozni a hagyományokat, és majd ő ír olyan könyveket, amelyek
másokat is megtanítanak erre. De a paraszti szülők nem akarták, hogy Jánoska
tovább tanuljon. Azt szerettek volna, ha valami hivatalt vállal, és velük marad a
faluban.

Berze Nagy Jánost borzasztóan letörte szülei ellenkezése, és éjszakákon át töp-
rengett, hogyan érje el célját. Az eredménytelen családi csatározásnak Lőrinc eré-
lyes beavatkozása vetett véget. Eddig is sokat segített öccsének, nemcsak szellemi-
ekben, hanem anyagiakban is; most is az ő elhatározása lett a döntő. Szolnokon
váltóra 300 korona kölcsönt vett fel, hogy öccse Budapestre tudjon menni, hogy
beiratkozhasson az egyetemre. Még azt is vállalta, hogy tanulása ideje alatt folya-
matosan segíteni fogja, ha valami zavar támad anyagiakkal való ellátásában.

Ily módon Berze Nagy János csak 1899. február 9-én iratkozott be a budapesti
egyetem bölcsészeti karára. Tanulmányait az 1898—99. tanév II. felében kezdte



meg, és az 1902—3. tanév első leiében i'ejezte be. Bölcsészdoktori oklevelét 1905.
január 23-án szerezte meg, s ezzel teljesült régi vágya, gyermekkori álma: a leg-
magasabb tudományos képesítés birtokában fogott hozzá a magyar néphagyomá-
nyok gyűjtéséhez és tanulmányozásához. Első nagy gyűjteménye, melyről beveze-
tésünkben szóltunk, családja paraszti hagyományainak, ifjúkora falusi értelmiségi
törekvéseinek és egyetemi tanulmányainak szerencsés ötvözete gyanánt született
meg, és gazdagítja ma is néprajzi kutatásaink forrásait.

TT Keleken, Nagy Lőrinc első állomáshelyén 1892-től 1908-ig, haláláig Kádár
Géza volt a kántortanító. Nagy Lőrincet szívesen fogadta, és mindvégig

jó barátságban voltak. Nagy Lőrinc Tiszasülyre való megválasztása után is tartot-
ták a barátságot, és Jánoska sokszor megfordult Kádár Gézáéknál. Nemcsak mint
gyerek, hanem mint fiatalember is, mert a köteleki kántor leánya, a Böske nagyon
tetszett neki. Ügy látszik, szívesen látták, és Kádár Géza segítette a fiatal tudós-
jelöltet gyakorlati tanácsaival, zenei ismereteivel is. Az Ethnographia című néprajzi
lolyóirat 1904. évfolyamában megjelent a Fejér liliomszál című gyermekjáték be—
senyőteleki változata, melynek dallamát Kádár Géza jegyezte le. Megmaradt egy
levele is, melyből megtudjuk, hogy Kádár Géza 1903-ban valóban járt Besenyő-
teleken, és bizonyos, hogy a helyszínen jegyezte fel a dallamot.

A levél — amelyből azt is megtudjuk, hogy Kádár Géza tudott Berze Nagy
János taníttatásának családi körülményeiről, nehézségeiről, s igyekezett őt soraival
bátorítani az előtte levő nehézségek leküzdésére — megörökíti azt is, hogy Berze
Nagy megmutatta Kádárnak készülő népnyelvi és néphagyomány-gyűjteményét is.
A levél szövege teljes egészében a következő:

j

Kedves Janikdm!

Bocsásson meg, hogy a várakozásnak meg nem felelően ily kevés

tajszót küldök. Oka az, hogy a többszöri rostálás után maradt meg ez

a kevés ocsú is. Dehát — mint Bessenyőn láttam — annyira gazdag

már a gyüjteméye, hogy talán az öcsém újabb rostálása folytán —
ezekből is vajmi kevés marad... Hogy érzi magát kedves Janikám ab-

ban az örök zajgású Metropolisban? Tudom, hogy sok baj s gond

környékezi, kivált mostan; de hiszem az Istent, hogy erős akarata, jel-

lemszilárdsága és talentuma legyőzi ezeket.

Bizony barátovi küzdenünk kell mindannyiunknak, és ez a küz-

delem — ha jói meggondoljuk — nem is olyan nehéz, mert eszköz cé-

lunknak elérésében, A gyémánt is köszörülve nyeri meg értékét. Az

arany is semmi, míg a kohó tüzén keresztül nem megy. Napóleonnak

minden közkatonája bornyújában hordta a marsai-botot. Én meg va-

gyok győződve arról, hogy kedves Janikára — mint zsenge ifjúságától

kezdve önerejére utalt s így testben-léUkben megedzett férfi — minden

akadályon bátran keresztül ugorva, mielőbb eléri kitűzött célját: a biz-

tos és jó kenyér megszerzését, melynek élvezéséhez, hogy teljes és sírig-

tartó boldogság járuljon! Szívből kívánja
Kőtelken, 1903. szept. 11.

igaz barátja

KADAR G.

Kádár Géza nemcsak bátorító sorokat írt Berze Nagynak, hanem népnyelvi
anyagot is küldött neki. Levele végéhez azt a népdalt írta, melyhez hozzáfűzte a
következő megjegyzést: „Ezen nóta eldalolásáért kapott Petőfi a gyalui csárdában
egy számadó gulyástól 30 pengőt, meg egy pár csizmát". (A dal a közismert „Gulyás
Nóta" 8 szakaszos változata.)
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A jintaí Berze Nagy az egyetemen katona Lajos, a nagy magyar foiklorista
hatása alá került. Sebestyén Gyula írja Katona Lajosról, hogy „a néppel

vajmi keveset érintkezett", azonban ..Erdélyi János módjára tanítványait mindig
a nép és az élet közvetlen tanulmányozására és a gazdátlan népköltési termékek
megmentésére buzdította''. Katona Lajos kezdeményezésére készítette el Berze Nagy
Tisza menti népmesegyűjteményét.' A fiatal hagyománygyűjtő annyira hatása alatt
állt ekkor gyermekkora és ifjúsága Tisza menti élményeinek, indításainak, hogy nem
hevesi, hanem Tisza menti hagyományok gyűjtésére vállalkozott. 1905. május 3-án
azt jelenti a Kisfaludy Társaság titkára a választmánynak, hogy „kész és folyó év
őszéig sajtó alá kerülhet Berze Nagy János gyűjtő Tisza melléki népköltésgyűjtemé-
nye" ," azonban nem sokkal utóbb Vargha Gyula a titkári jelentésében már Berze
Nagy „hevesmegyei" gyűjtéséről tesz említést, ,.melyet Katona Lajos kritikailag
átvizsgál.""

A gyűjtött anyag rostálása, válogatása lassan ment, mert Berze Nagy anyagával
kapcsolatban igen sok elvi probléma merült fel. Évekkel előbb, 1901-ben hosszas
viták után határozta el a Kisfaludy Társaság, hogy „a népköltési gyűjtemény szer-
kesztésében az eddig is követett aesthetikai irányt tartja meg; a folklorisztikai
szempontokra emellett figyelmet fordít ugyan, de a folklóré hivatásos szervének
hazánkban a néprajzi társaságot ismeri"."1 Katona Lajos azonban nem ismerte el
az ismert esztétikai elvek alkalmazását az egyedül célraveztő útnak, és ragaszkodott
az elmondott mese lehető legpontosabb lejegyzéséhez, megörökítéséhez még akkor is.
ha á változat esztétikailag erősen kifogásolható. Ily módon azonban egész sereg jól
feljegyzett mese kimaradt Berze Nagy gyűjteményéből, mert nem felelt meg az esz-
tétikai követelményeknek. A nyelvészetileg aránylag pontos gyűjtés elve azonban,
mely ma is a néprajzi szakszerűség jegye a népmese-publikációkban, Berze Nagy
gyűjteményében mégis csak érvényesült.

. Egy év múlva, 1906. május 30-án jelenti a titkár, hogy ,.Berze Nagy János Heves
és Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyei mesegyűjtemények rendezésére és jegyzetekkel
való ellátására dr. Katona Lajos akadémiai tag vállalkozott. A gyűjtemény néhány
hét múlva nyomtatás alá kerülhet." Azonban ujabb év kellett ahhoz is, hogy a Kis-
faludy Társaság választmánya 1907. szeptember 25-i ülésén tudomásul vehesse, hogy
,,kész Berze Nagy János mesekötete, melynek szerkesztésében Katona Lajos aka-
démiai tag is szíves volt közreműködni".14

Az idézett nyilatkozatok mutatják, hogy a mesegyűjtemény néprajzi elvek alap-
ján való szerkesztése a Társaságnak nagy gondot okozott. Ezért helyeztek nagy súlyt
Katona Lajos szerepeltetésére a mű címlapján is, holott Katona utóbb elismerte, hogy
a mű teljes egészében Berze Nagy János műve. ő csupán tanácsokkal látta el őt,
és a kész művet vizsgálta át.'3 A mesegyűjtemény szerkesztésében való közreműkö-
dése azonban a biztosítékát jelentette annak, hogy a Társaság vezetőségét az esz-
tétikai elvek feladásáért támadás nem érheti, s hogy a Magyar Néprajzi Társaság
nem neheztel meg a szakmai követelmények érvényesítéséért. Berze Nagy János
..Tisza menti" mesegyűjteménye korszakalkotó mű. mert Katona Lajos elméleti taní-
tásainak a gyakorlatba való első átültetését jelentette, s ma is az első, szakmai gond-
dal szerkesztett tudományos forráskiadvány, melynek elvi célkitűzései csupán mó-
dosultak, de meg nem változtak a magnetofonnal való gyűjtés korában sem.

' T3erze Nagy Jánost, a szegény parasztfiút egyetemi tanulmányai emelték ki a
Tisza menti provincializmusból. Bölcsnek kell tartanunk bátyját, ki paraszti

ösztönével inkább érezve, mint tudva, látta, hogyan csúszik félre a kiegyezés után
a falusi értelmiség lojális urizálásában 48 forradalmi gondolkodásmódja, s ezért a
tudomány művelésében látta öccse szellemi és társadalmi fejlődésének biztosítását.
Berze Nagy Jánost a tudomány ki is emelte a kántorlak szűkhatárú értelmiségi vilá-
gából a néphagyományok tudományos vizsgálati módszereinek bemutatásával egy
eléggé elvont világba, a mesék világába.1'1 melyben minden másról megfeledkezett,
és idemenekült családi, hivatali, társadalmi, gazdasági gondjai elől.

Berze Nagy Jánost gyermekkorában a kántorlakok körül kialakuló falusi ér-
telmiség élete emelte ki a paraszti világból. A mesekutatásba való bele temetkezés
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adott neki erőt arra,'hogy elfoglalja helyét abban az úri társadalomban, amely" Való-
jában soha nem értette meg öt a paraszti hagyományok értelmezésében, és amelyet
ő sem értett meg soha, mert mindennapi életében mindvégig bátyja nyomdokait kö-
vette, az ő általa kijelölt, számára eszményi úton járt. Ennek a nagy gyermekkori
élménynek a védelmében, s a tanítóság szakmai színvonalának emelésében látta\élete
és tudományos munkássága legfőbb célját. • '

Berze Nagy János egész életében pedagógus volt, jó pedagógus volt. Néprajzi
gyűjtői munkássága is, mely kezdetben teljesen a Tisza menti élményekből táplálko-
zott, azért élő és ható erő napjainkban, mert a művelődés alapjaira, haladó hagyo-
mányaink legértékesebb rétegére épült.

Dömötör Sámtor

JEGYZETEK

1. A család eredeti neve Berze volt. (A Ber-
ze szó, mint személynév már 1211-ben a
tihanyi apátság javainak összeírásában
előfordul. Arpádkori Uj Okmánytár I.,
113.) Mesekutatónk nagyapja igen magas
termetű ember volt, ezért a Nagy ragad-
ványnevet kapta a faluban: ezzel külön-
böztették meg őt a többi Berzétől a min-
dennapi szóbeszédben. Fia születésekor a
részeges káplán — nem ismerve a valódi
családnevet — a gyermeket ragadványne-
vén anyakönyvelte. E bejegyzés alapján a
továbbiakban az anyakönyvi bejegyzések-
hez bürokratikusán ragaszkodó hivatalno-
kok Nagy családnéven könyvelték gyer-
mekeit, hiszen mindenki így hívta őket.
Mesekutatónk a saját személyére hivata-
los névkiigazítást kért, és így keletkezett
kettős neve. mely tehát nem nemesi elő-
név. Testvérei s ennek leszármazottai
megmaradtak a Naery név használatánál
annak ellenére, hogy a rokonság legna-
gyobb része ma is a Berze nevet viseli.

2. Az emlékezések adatait nem tartottuk
szükségesnek kritikai vizsgálat alá ven-
nünk. Önmagákban és kapcsolataikban is
jellemzőek adatai: az esetleg előadódó his-
tóriai pontatlanságok az emlékezet ál'al
megőrzött tényeknek is jellemzői.

3. En emeltem ki. DS. — Vö. Dömötör Sán-
dor: Nemzeti jelleg, etnikai csoport. Ma-
gyar Tudomány. 1961. április, 241—244. 1.

4. Dömötör Ákos 1959-ben Abádszalókon
avüitött jelentős népmeseanyagot magne-
tofonon a szolnoki Damjanich Múzeum
részére, mely publikálásra vár. A felüle-
tes vizsgálat u*án is azt látjuk, hogy Ber-
ze Nagynak igaza van: valóban egy na-
gyobb, etnikailag egységes területtel van
dolgunk.

5. A Magyar Tájszótár (II., 905.) Csallóközből,
Pápa. vidékéről, a Marcal mellől, Három-

szék megyéből ismert a vaksl-pila szót —
„olyan nőszemély, aki nem lát meg sem-
mit nem vesz észre semmit", — aki jó
szemmel is rosszul lát, — aki se lát, se
hall — jelentéssel, a gúnyosan használt
vaksi-pilátus szót Debrecenből „vaksi em-
ber" jelentéssel. (Itt mondják: „Ne pis-
logj, mint Pilátus!" Vö. a Doboz község-
beli ragadványnévvel: „Pilátus Nagy Sán-
dor őse álmos, pislogós volt. ,.Almos, mint
a Pilátus macskája!" — mondja a helyi
szólás. Virágh Ferenc: Néprajzi képeslap
Dobozról 1960. Békés megyei Népújság,
1961. iún. 4.) A pila szó nagyobb területen
— fő'leg azonban Szeged környékén —
,.nőies természetű, nőies dolgokba avatko-
zó, pislogó, ügyetlen férfit vagy fiút" je-
lent. A palócságban tudtunkkal nem je-
gyezték fel, így Nagy Ilona vakslbilla
adata igen értékes.

6. Adptközlőnk emlékezete arra nem terjed
ki. hogy kik vol'ak ezek a népdalgyűjtők,
és kutatni sem tudtunk utána.

7. Sebestyén Gyula: Emlékezés Katona La-
josról. Kisfaludy Társaság Evlapjai, XLV.,
1911. 182. 1. •

8. Kisfaludy Társaság Evlapjai, Xt.,' 1911.
227. 1. ••-£§*"

íl. U. o. XLI., 1907. 11. 1. -*'"
10. U. o. XXXVI., 1903. 168. 1.
11. U. O. XLI., 1907. 255. 1.
12. U. o. XLII., 1908.' 162—163. 1. ' &t
13. Vö. Berze Nagy János: Egigérő fa. Pécs,

1958. 326. 1.
14. A ,,mesék világát" ezzel nem akarjuk le-

értékelni: éppen rámutatunk fontos társa-
dalmi funkciójának egyik variánsára,
melynek fontos valta adott helyzetben,
Berze Nagy János egyéni életében előtér-
be kerül, és a társadalom haladását segíti
elő.
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